Hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Nasa'i 
dengan isnad-isnad kedua shahih Bukhari dan Muslim. 
 

Bab 320 
Haramnya Mengucapkan Syahansyah — Maha Raja Atau 
Raja Di Raja — Untuk Seseorang Sultan Atau Lain-
lainnya, Sebab Artinya Itu Ialah Raja Dan Sekalian Raja, 
Sedangkan Tidak Boleh Diberi Sifat Sedemikian Itu 
Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala 

 
1721. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Sesungguhnya 
serendah-rendahnya nama di sisi Allah 'Azzawajalla ialah seseorang 
lelaki yang menamakan dirinya Raja Di Raja-atau Maharaja." (Muttafaq 
'alaih) Sufyan  bin  Unaiyah berkata: "Raja Di Raja itu ialah seperti 
Syahansyah. 
 

Bab 321 
Larangan Memanggil Orang Fasik Atau Orang Yang 
Berbuat Kebid'ahan Dan Yang Semacam Itu Dengan Ucapan 
"Tuan — Sayyid —" Dan Yang Seumpamanya 
 
1722. Dari Buraidah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Janganlah 
engkau semua mengucapkan sayyid - atau Tuan -untuk seorang munafik, 
sebab sesungguhnya saja jikalau orang itu benar-benar menjadi sayyid - 
yang artinya tinggi martabatnya di atas o rang-orang lain yakni menjadi 
pemimpin, maka engkau semua benar-benar telah membuat kemurkaan 
Tuhanmu sekalian 'Azzawajalla." 
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih. 
 
 

Bab 322 
Makruhnya Memaki-maki Penyakit Panas 
 







 1723. Dari Jabir r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. masuk ke tempat  Ummu 
Saib atau Ummul Musayyab , lalu ia berkata: "Mengapa anda, hai Ummu 
Saib" atau "hai Ummul Musayyab. Mengapa anda gementar." Wanita itu 
menjawab: "Dihinggapi penyakit panas. Semoga Allah tidak memberkahi 
penyakit ini." Jabir berkata: "Janganlah anda memaki-maki penyakit panas itu, 
sebab sesungguhnya penyakit itu dapat melenyapkan semua kesalahan anak 
Adam, sebagaimana dapur pandai besi dapat melenyapkan kotoran - yakni 
karat - besi." (Riwayat Muslim) 
 
Tuzafzifina  yakni bergerak-gerak dengan gerakan keras sekali -yakn i gementar. 
Maknanya sama dengan Tarta'idu. Tuzafzifina itu dengan dhammahnya ta'  dan 
dengan  zai  yang didobbelkan serta fa'  yang didobbelkan pula. Diriwayatkan 
pula dengan ra'  yang didobbelkan dan dua qaf - lalu berbunyi Turaqriqina. 
 

                 Bab 323 
Larangan Memaki-maki Angin Dan 
Uraian Apa Yang Diucapkan Ketika 
Ada Hembusan Angin 
 
 1724. Dari Abul Mundzir yaitu Ubay bin Ka'ab r.a., katanya: "Rasulullah 
s.a.w. bersabda: 
"Janganlah engkau semua memaki-maki angin, maka jikalau engkau semua 
melihat sesuatu yang tidak engkau semua sukai, maka ucapkanlah - yang artinya: 
"Ya Allah, sesungguhnya kita semua memohonkan kepadaMu akan  
kebaikannya angin ini dan kebaikan apa yang terkandung di dalamnya dan 
kebaikan apa yang ia diperintahkan, juga kita mohon perlindungan 
kepadaMu dari keburukannya angin ini dan keburukan apa yang 
terkandung di dalamnya serta keburukan apa yang ia diperintahkan." 

Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah 
Hadis hasan shahih. 
 
 1725. Dari   Abu   Hurairah  r.a.,   katanya:  "Saya   mendengar Rasulullah 
s.a.w. bersabda: 
"Angin itu adalah dari rahmat Allah, ia datang dengan mem-bawa 
kerahmatan dan adakalanya ia datang dengan membawa siksa. Maka jikalau 
engkau semua melihat angin, janganlah engkau semua memaki-ma kinya dan 
mohonlah kepada Allah akan kebaikannya dan mohonlah perlindungan 
kepada Allah daripada kejahatannya." 
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad hasan. 
Sabdanya s.a.w.: Min rauhillah, dengan fathahnya ra', artinya kerahmatan 
Allah kepada hamba-hambaNya. 

 
1726. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Nabi s.a.w. itu apabila angin 
berhembus keras, beliau mengucapkan doa – yang artinya: "Ya Allah, 
sesungguhnya saya mohon kepadaMu akan kebaikan angin ini dan kebaikan 
apa-apa yang terkandung di dalamnya dan juga kebaikan sesuatu yang ia 
dikirimkan untuknya. 
Saya juga mohon perlindungan kepadamu daripada kejahatan angin 
ini dan apa-apa yang terkandung di dalamnya dan juga sesuatu yang 
ia dikirimkan untuknya." (Riwayat Muslim) 
 

Bab 324 
 
Makruhnya Memaki-maki Ayam 

 
 1727. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani r.a. katanya: "Rasulullah s.a.w. 
bersabda: 
"Janganlah engkau semua memaki-maki ayam, sebab sesung-guhnya ayam -  
yang jantan - itu membangunkan untuk shalat." 
Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih. 
 

Bab 325 
 
Larangan Seseorang Mengucapkan "Kita Dihujani Dengan 
Berkah Bintang Anu" 
 
1728. Dari Zaid bin Khalid r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersembahyang 
shalat Subuh bersama kita sekalian di Hudaibiyah yaitu di tanah bekas terkena 
siraman air hujan dari langit yang terjadi pada malam harinya itu. Setelah beliau 
s.a.w. selesai shalat, lalu mengha dap kepada orang banyak, kemudian 
bersabda: "Adakah engkau semua mengetahui apa yang difirmankan oleh 
Tuhanmu semua?" Para sahabat menjawab: "Allah dan RasulNya itulah yang 
lebih mengetahui." Beliau s.a.w. lalu bersabda: "Allah Ta'ala ber-firman: 
"Berpagi-pagi di antara hamba-hambaKu itu ada yang menjadi orang 
mu'min dan ada yang menjadi orang kafir. Adapun 
orang yang berkata: "Kita dikarunia hujan dengan keutamaan Allah 
serta dengan kerahmatanNya, maka yang sedemikian itulah orang 
mu'min kepadaKu dan kafir kepada bintang. Adapun orang yang 
berkata: "Kita diberi hujan dengan berkahnya bintang Anu atau 
Anu, maka yang sedemikian itulah orang yang kafir padaku dan 
mu'min kepada bintang." (Muttafaq 'alaih)  
 


 Assama' di sini artinya hujan - karena ia turun dari langit. 
 
Keterangan: 

 
 Menjadi kafir kepada Allah, karena berkata sebagaimana di atas itu, 
jikalau ia mengimankan dengan sebenar-benarnya bahwa memang 
bintang itulah yang kuasa menurunkan hujan. Kafir di sini dapat pula 
diartikan menutupi kenikmatan Allah yang telah di-karuniakan 
padanya. 
 
 

Bab 326 
 
 Haramnya Seseorang Mengatakan 
Kepada Sesama Orang Muslim: 
"Hai Orang Kafir" 
 

 1729. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: 
"Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Apabila ada seseorang berkata kepada saudaranya - sesama 
Muslimnya: "Hai orang kafir," maka salah seorang dari keduanya - 
yakni yang berkata atau dikatakan - kembali dengan membawa 
kekafiran itu. Jikalau yang dikatakan itu benar-benar sebagaimana 
yang orang itu mengucapkan, maka dalam orang itulah adanya 
kekafiran, tetapi jikalau tidak, maka kekafiran itu kembali kepada 
orang yang mengucapkannya sendiri." (Muttafaq 'alaih) 
 
 1730. Dari Abu Zar r.a. bahwasanya ia mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Barangsiapa yang memanggil orang lain dengan sebutan ke- 
kafiran atau berkata bahwa orang itu musuh Allah, padahal yang 
dikatakan sedemikian itu sebenarnya tidak, melainkan kekafiran itu 
kembalilah pada dirinya sendiri." (Muttafaq 'alaih) 
Haara artinya kembali. 
 

Bab 327 
Larangan Berbuat Kekejian — Atau Melanggar Batas — 
Serta Berkata Kotor 

 
1731. Dari Ibnu Mas'ud r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Bukannya seorang mu'min yang suka mencemarkan nama orang, atau yang 
suka melaknat dan bukan pula yang berbuat kekejian serta yang kotor 
mulutnya." Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini 
adalah Hadis hasan. 
 
 1732. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: 
Tidaklah kekejian - atau melanggar batas menurut ketentuan syara' atau adat - 
itu bertempat dalam sesuatu, melainkan ia akan menyebabkan celanya dan 
tidaklah sifat malu itu bertempat dalam sesuatu, melainkan ia akan merupakan 
hiasannya - yakni malu mengerjakan kejahatan atau apa-apa yang tidak sopan." 
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah Hadis 
hasan. 
 
 

Bab 328 
 
Makruhnya Memaksa-maksakan Keindahan Dalam 
Bercakap-cakap Dengan Jalan Berlagak Sombong Dalam 
Mengeluarkan Kata-kata Dan Memaksa-maksakan Diri 
Untuk Dapat Berbicara Dengan Fasih Atau Menggunakan 
Kata-kata Yang Asing — Sukar Diterima — Serta Susunan 
Yang Rumit-rumit Dalam Bercakap-cakap Dengan Orang 
Awam Dan Yang Seumpama Mereka Itu 

 
1733. Dari Ibnu Mas'ud r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Rusak bina salah 
orang-orang yang suka melebih-Iebihkan - dari kadar kemampuan dirinya 
sendiri." Beliau s.a.w. menyabdakan ini tiga kali. (Riwayat Muslim) 
Almutanaththi'una yaitu orang-orang yang melebih-Iebihkan dalam segala 
perkara. 
 

 1734. Dari Abdullah bin 'Amr bin al-'Ash radhiallahu 'anhuma bahwasanya 
Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Sesungguhnya Allah itu membenci kepada seseorang yang berlebih-lebihan 
dalam cara mengeluarkan kata-kata - ketika ber-bicara - dari golongan kaum 
lelaki, yaitu orang yang mencela-cela -yakni mempermainkan -  lidahnya, 
sebagaimana lembu di waktu mencela-cela - yakni mempermainkan lidahnya 
itu." 
Diriwayatkan oleh Imam-imam Abu Dawud dan Termidzi dan Termidzi 
mengatakan bahwa ini adalah Hadis hasan. 

 

1735. Dari Jabir r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesun gguh nya  
termasuk golongan orang yang paling saya cintai di antara engkau semua serta 
yang terdekat kedudukannya dengan saya pada hari kiamat ialah yang terbaik 
budipekertinya di antara engkau semua itu dan sesungguhnya termasuk 
golongan orang yang paling saya benci di antara engkau semua serta yang 
terjauh kedudukannya dengan saya pada hari kiamat ialah orang yang banyak 
bicara, sombong bicaranya serta merasa tinggi apa yang dibicarakannya itu - 
karena kecongkaannya." 
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah 
Hadis hasan. Uraian Hadis ini telah lampau dalam bab Bagusnya budipekerti - 
lihat Hadis no. 629. 
 

Bab 329 
 
 Makruhnya berkata:” Cemar Jiwaku” 
 

 1736. Dari Aisyah radhiallahu 'anha dari Nabi s.a.w. bersabda: "Janganlah 
sekali-kali seseorang di antara engkau semua itu mengucapkan:  "Cemar 
jiwaku," tetapi  hendaklah  mengatakan: "Buruk jiwaku." (Muttafaq 'alaih) 
Para alim-ulama berkata: "Makna khabutsat ialah cemar dan ini juga maknanya 
kata laqisat, tetapi tidak disukailah kata-kata khubtsu 
itu." Maksudnya dalam menggunakan kata-kata itu sedapat mungkin dipilihkan 
yang sopan didengar oleh orang lain. 
 
 

Bab 330 
Makruhnya Menamakan Anggur Dengan 
Sebutan Alkarmu 

 





 1737. Dari Abu Hurairah r.a. katanya Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Janganlah engkau semua menamakan anggur dengan sebutan 
alkarmu - artinya mulia, sebab alkarmu itu adalah sebutan seorang 
Muslim." (Muttafaq 'alaih) 
Ini adalah lafaznya Imam Muslim. 
Dalam riwayat lain disebutkan: "Karena hanyasanya alkarmu itu adalah 
hati seseorang Muslim." 
Dalam riwayat Imam-imam Bukhari dan Muslim disebutkan: 'Orang-orang 
itu sama mengatakan alkarmu, hanyasanya alkarmu itu adalah hati nuraninya 
seorang mu'min." 
 
1738.  Dari Wa-il bin Hujr r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Janganlah engkau 
semua mengatakan alkarmu, tetapi katakan sajalah anggur - yakni 'inab - dan 
alhablah." (Riwayat Muslim) 
Alhablah dengan fathahnya ha' dan ba', dapat juga dikatakan dengan 
sukunnya ba'. 
 

Bab 331 
Larangan Menguraikan Sifat — Keadaan Atau 
Hal Ihwal — Wanita Kepada Seseorang Lelaki, 
Kecuali Kalau Ada Keperluan Untuk Berbuat 
Sedemikian Itu Untuk Kepentingan Syara' 
Seperti Hendak Mengawininya 
Dan Sebagainya 

 
 1739. Dari   Ibnu   Mas'ud   r.a.,   katanya:   "Rasulullah   s.a.w. 
bersabda: 
"Janganlah seseorang wanita menyentuh wanita lain, lalu ia 
memberitahukan keadaan atau sifat wanita itu kepada suaminya 
yang seolah-olah suami tadi dapat melihat wanita yang diterangkan- 
nya tadi." (Muttafaq 'alaih) 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bab 332 
Makruhnya Seseorang Mengucapkan Dalam 
Doanya: "Ya Allah, Ampunilah Saya Kalau 
Engkau Berkehendak", Tetapi Haruslah la 
Memantapkan Permohonannya Itu 


1740. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: 

"Janganlah seseorang di antara engkau semua mengucapkan - 
ketika berdoa: "Ya Allah, ampunilah saya, jikalau Engkau meng- 
hendaki. Ya Allah, belas kasihanilah saya jikalau Engkau meng- 
hendaki." Tetapi hendaklah ia memantapkan permohonannya - 
seolah-olah memastikan akan berhasilnya, sebab sesungguhnya 
Allah itu tidak ada yang memaksa padaNya - untuk mengabulkan 
atau menolak sesuatu permohonan." (Muttafaq 'alaih) 
 
 Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan: 
"Tetapi hendaklah orang yang memohon itu bersikap mantap -olah-olah 
pasti terkabul doanya - dan hendaklah ia memper-besarkan keinginannya 
untuk dikabulkan itu, karena sesungguhnya Allah  itu tidak ada sesua tu yang 
dipandang besar olehNya yang dapat diberikan kepada orang yang 
memohonnya itu." 
 
1741. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Apabila seseorang di antara engkau semua berdoa, maka 
hendaklah memantapkan permohonannya - seolah-olah pasti akan 
kabulkan - dan janganlah sekali-kali ia mengucapkan: "Ya Allah, 
kalau engkau berkehendak, maka berikanlah apa yang saya mohon- 

kan itu," sebab sesungguhnya Allah itu tidak ada yang kuasa 
memaksanya - untuk mengabulkan atau menolak sesuatu per- 
mohonan." (Muttafaq 'alaih) 
 

Bab 333 
Makruhnya Ucapan: ''Sesuatu Yang 
Allah Menghendaki Dan Si Fulan 
Itu Juga Menghendaki" 

 
1742. Dari Hudzaifah bin al-Yaman r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Janganlah 
engkau semua mengucapkan: "Sesuatu yang di-kehen daki oleh Allah dan juga 
dikehendaki oleh si Fulan," tetapi ucapkanlah: "Sesuatu yang dikehendaki 
oleh Allah, kemudian si Fulan itupun berkehendak demikian." Diriwayatkan 
oleh Imam Abu Dawud dengan isnad shahih. 
 

Bab 334 
Makruhnya Bercakap-cakap 
Sehabis Shalat Isyak 
Yang Akhir 


Yang dimaksudkan dengan bercakap-cakap sebagaimana di atas itu ialah 
bercakap-cakap yang sifatnya mubah dalam selain waktu sehabis shalat Isya' 
itu, yakni yang mengerjakan atau meninggalkan-nya sama saja - artinya tidak 
berpahala dan juga tidak berdosa. 
Adapun percakapan yang diharamkan atau yang dimakruhkan dalam selain 
waktu itu, maka jikalau dalam waktu ini - yakni sehabis shalat Isya' - menjadi 
lebih-lebih lagi haram dan makruhnya. Tetapi percakapan yang mengenai soal-
soal kebaikan semacam ingat-mengingatkan perihal ilmu pengetahuan - 
keagamaan - atau ceritera-ceritera mengenai orang-orang yang shalih, tentang 
budi- pekerti luhur ataupun berbicara dengan tamu atau beserta orang yang 
hendak menyelesaikan keperluannya dan Iain-Iain sebagainya, maka samasekali 
tidak ada kemakruhannya, bahkan dapat menjadi disunna hka n. Demikian pula 
bercakap-cakap karena ada sesuatu keuzuran - yakni kepentingan - dan sesuatu 
yang datang mendadak, juga tidak dima kruhkan. Sudah jelaslah Hadis-hadis 
yang sh ahih dalam menguraikan soal-soal sebagaimana yang saya sebutkan di 
atas. 
 

1743. Dari Abu Barzah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. itu tidak suka 
tidur sebelum melakukan shalat Isya' dan juga tidak suka bercakap-cakap 
sehabis melakukan shalat Isya' itu. (Muttafaq 'alaih) 
 






 1744. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahwasanya 
Rasulullah s.a.w. bersembahyang Isya' pada akhir hayatnya, lalu 
setelah bersalam beliau s.a.w. bersabda: "Adakah engkau semua 
mengetahui malam harimu ini. Sesungguhnya pada pangkal seratus 
tahun lagi tidak seorangpun yang tertinggal dari golongan orang 
yang ada di atas permukaan bumi pada hari ini - yakni di kalangan 
para sahabat dan manusia yang Iain-Iain."  (Muttafaq 'alaih) 

Keterangan: 

Apa yang disabdakan oleh Nabi s.a.w. di atas adalah menjadi kenyataan ketika 
wafatnya sahabat beliau s.a.w. yang terakhir yaitu Abuththufail yakni 'Amir bin 
Wailah. la wafat pada tahun110 H yaitu pangkal seratus tahun dari ketika beliau 
s.a.w. menyabdakan Hadis di atas. Hadis di atas menunjukkan bolehnya 
bercaka p-caka p sehabis shalat Isya', karena berhubungan dengan mempelajari 
ilmu pengetahuan. 

 
 1745. Dari Anas r.a. bahwasanya para sahabat sama menantikan Nabi s.a.w. - 
untuk shalat Isya', lalu beliau s.a.w. datang kepada mereka hampir-hampir di 
pertengahan malam, kemudian ber-sembahyanglah beliau bersama mereka - 
yakni shalat Isya' itu. 

Anas r.a. berkata: "Selanjutnya beliau berkhutbah - yakni memberi 
penerangan - kepada kita, sabdanya: 
"Ingat, bahwasanya para manusia - yang Iain-Iain - sudah sama 
bersembahyang kemudian tidur, sedangkan engkau semua tetap 
dianggap seperti dalam bersembahyang, selama engkau semua 
menantikan dikerjakannya shalat itu." (Riwayat  Bukhari) 
 

                                                                               Bab 335 
Haramnya Seseorang Isteri Menolak Untuk 
Diajak Ke Tempat Tidur Suaminya, Jikalau 
Suami Itu Mengajaknya, Sedangkan Isterinya 
Itu Tidak Mempunyai Uzur Yang 
Dibenarkan Oleh Syara' 

 
1746. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jikalau 
seseorang lelaki mengajak isterinya ketempat tidurnya, lalu isterinya itu 
menolak, kemudian suami itu bermalam dalam keadaan marah, maka isterinya 
itu dilaknat oleh para malaikat sehingga waktu paginya."  (Muttafaq 'alaih) 
Dalam riwayat lain disebutkan: "Sampai isterinya itu kembali -suka mengikuti 
kemauan suaminya." 
 
 

Bab 336 
Haramnya Seorang Isteri Mengerjakan Puasa 
Sunnah Di Waktu Suaminya Ada Di Rumah, 
Melainkan Dengan Izin Suaminya Itu 
 
1747. Dari Abu Hurairah r.a. bahwsanya Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Tidak halallah bagi seseorang isteri kalau ia berpuasa, sedang-kan suaminya 
menyaksikan-yakni ada di rumah - melainkan dengan izin suaminya tersebut. 
Juga tidaklah dianggap sudah mendapat izin kalau ia dalam rumah suaminya itu, 
kecuali izin suaminya sendiri." (Muttafaq 'alaih) 

Bab 337 


Haramnya Makmum Mengangkat 
Kepala Dari Ruku' Atau Sujud Sebelumnya Imam 

 
1748. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: "Adakah 
seseorang di antara kamu itu tidak takut apabila ia mengangkat kepalanya 
sebelum imam, lalu Allah akan mengganti kepalanya menjadi bentuk kepala 
keledai atau bentuknya sama sekali dijadikan oleh Allah dalam bentuk 
keledai." (Muttafaq 'alaih) 
 

Bab 338 


Makruhnya Meletakkan Tangan Di Atas 
Khashirah — Yakni Rusuk Sebelah Atas 
Pangkal Paha — Ketika Shalat 
 
1749. Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. 
melarang meletakkan khashr dalam shalat - yaitu meletakkan tangan 
di atas rusuk sebelah atas dari pangkal paha.  (Muttafaq 'alaih) 
 

Bab 339 
 

 Makruhnya Shalat Di Muka Makanan, Sedang 
Hatinya Ingin Padanya Atau Bersembahyang 
Dengan Menahan Dua Kotoran Yaitu Ingin 
Kencing Atau Berak 

 
1750. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Saya mendengar Rasulullah s.a.w. 
bersabda: "Tidak sempurnalah shalatnya seseorang di muka makanan dan 
tidak sempurna pula shalatnya di waktu ia menahan dua macam 
kotoran" - yakni ada keinginan akan kencing atau berak dan 
termasuk pula ingin kentut.  (Riwayat Muslim) 
 

Bab 340 
 
Larangan Mengangkat Mata Ke 
Langit — Yakni Ke Arah Atas — 
Dalam Shalat 
 


1751. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bagaimanakah   
keadaan   kaum   -  yakni  orang-orang   -   itu. Mereka sama mengangkat mata 
mereka ke langit - yakni ke atas -dalam shalat mereka." Selanjutnya 
mengeraslah sabdanya dalam mengingatkan hal itu sehingga bersabda: 
"Niscayalah mereka wajib menghentikan kelakuan mereka semacam itu atau 
kalau tidak suka, maka akan disambarkan semua penglihatan  mereka -  yakni 
menjadi buta  semuanya." (Riwayat Bukhari) 
 

Bab 341 
Makruhnya Menoleh Dalam Shalat Tanpa Adanya Uzur 

 
1752. Dari Aisyah radhiallahu 'anha, katanya: "Saya bertanya kepada 
Rasulullah s.a.w. perihal menoleh di waktu shalat, lalu beliau s.a.w. bersabda: 
"Menoleh itu adalah sambaran karena lengah yang dilakukan 
oleh syaitan dengan cara penyambaran yang cepat sekali 
dalam shalatnya seseorang hamba." (Riwayat Bukhari) 
 
1753. Dari  Anas   r.a.,   katanya:   "Rasulullah   s.a.w.   bersabda kepada saya: 
"Takutlah engkau akan menoleh di waktu shalat, sebab se-sungguhnya 
menoleh di waktu shalat itu menyebabkan kerusakan. Jikalau terpaksa harus 
menoleh, maka lakukanlah dalam shalat sunnah saja, jangan dalam shalat 
fardhu." 
Diriwayatkan oleh Imam Termidzi dan ia mengatakan bahwa ini adalah 
Hadis hasan shahih. 
 

Bab 342 
Larangan Shalat Menghadap Ke Arah Kubur 
 
1754.  Dari  Abu  Martsad  yaitu   Kannaz  bin  al-Hushain  r.a., katanya: "Saya 
mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Janganlah engkau semua bersembahyang 
menghadap ke arah kubur dan jangan pula duduk di atas kubur itu." (Riwayat 
Muslim) 
 

Bab 343 
 
Haramnya Berjalan Melalui 
Mukanya Orang Yang 
Bersembahyang 
 

 1755. Dari Abul Juhaim yaitu Abdullah bin al-Harits bin as-Shimmah al-
Anshari r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Andaikata seseorang yang berjalan melalui muka orang yang 
bersembahyang itu mengetahui perihal betapa besarnya dosa yang 
ditanggung olehnya, nicayalah ia akan suka berdiri menantikannya selama 
empatpuluh, yang itu adalah lebih baik baginya daripada berjalan melalui 
muka orang yang bersembahyang tadi." 
Yang meriwayatkan Hadis ini berkata: "Saya tidak mengerti, 
apakah yang dimaksudkan itu empatpuluh hari atau empatpuluh 
bulan ataukah empatpuluh tahun." (Muttafaq 'alaih) 
 

Bab 344 

Makruhnya Makmum Memulai Shalat Sunnah Setelah 
Muazzin Mulai Mengucapkan Iqamah, 
Baikpun Yang Dilakukan Itu Shalat Sunnah Dari Shalat 
Wajib Yang Dikerjakan Itu — 
Yakni Rawatib — Ataupun Sunnah Lainnya 

 
1756. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Jikalau shalat sudah 
dibacakan iqamahnya, maka tidak ada shalat yang perlu dikerjakan selain 
shalat yang diwajibkan." (Riwayat Muslim) 
 

Bab 345 
 


 Makruhnya Mengkhususkan Hari 
jum'at Untuk Berpuasa Dan Malam 
jum'at Untuk Shalat Malam 
 
1757. Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi s.a.w., sabdanya: "Janganlah engkau 
semua mengkhususkan malam jum'at untuk berdiri mengerjakan shalat malam 
di antara beberapa malam yang lain dan janganlah pula mengkhususkan hari 
Jum'at untuk berpuasa dari beberapa hari yang lain, kecuali kalau kebetulan 
tepat pada hari puasa yang dilakukan oleh seseorang di antara engkau semua," - 
misalnya bernazar kalau kekasihnya datang ia akan berpuasa, lalu datanglah 
kekasihnya itu tepat hari Jum'at, kemudian ia berpuasa pada hari itu juga.
 (Riwayat Muslim) 
 

 1758.  Dari Abu Hurairah r.a. pula, katanya: "Saya mendengar Rasulullah 
s.a.w. bersabda: "Janganlah s ekali-kali seseorang di antara engkau semua itu 
berpuasa pada hari Jum'at kecuali kalau suka berpuasa pula sehari sebelumnya 
atau sehari sesudahnya."  (Muttafaq 'ala ih) 

1759. Dari Muhammad bin Abbad, katanya: "Saya bertanya 
kepada Jabir r.a.: "Apakah benar Nabi s.a.w. melarang berpuasa 
pada hari Jum'at?" la menjawab: "Ya." (Muttafaq ‘alaih) 

1760. Dari Ummul Mu'minin Juwairiyah binti al-Harits radhi-allahu 'anha 
bahwasanya Nabi s.a.w. masuk dalam rumahnya pada hari Jum'at dan ia sedang 

berpuasa, lalu beliau s.a.w. bersabda: "Adakah engkau juga berpuasa kemarin?" 
Juwairiyah menjawab: "Tidak." Beliau s.a.w. bertanya pula: "Adakah engkau 
berkehendak akan berpuasa juga besok?" la menjawab: "Tidak." Kemudian 
beliau s.a.w. bersabda: "Kalau begitu berbukalah hari ini!" (Riwayat  Bukhari) 

Bab 346 




Haramnya Mempersambungkan Dalam Berpuasa Yaitu 
Berpuasa Dua Hari Atau Lebih Dan Tidak Makan Serta 
Tidak Minum Antara Hari-hari Itu 





1761. Dari Abu Hurairah dan Aisyah radhiallahu 'anhuma bahwasanya Nabi 
s.a.w. melarang puasa wishal - yaitu mempersam-bungkan puasa dua hari atau 
lebih tanpa berbuka sedikitpun. (Muttafaq 'alaih) 
 
1762. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: "Rasulullah s.a.w. 
melaran g berpuasa w ishal - lihat ketera ngan wishal dalam Hadis 1761. Para 
sahabat lalu bertanya: "Tetapi sesungguhn ya Tuan sendiri juga berpuasa 
wishal?" Beliau s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya saya ini tidak sama denganmu 
semua -dalam hal berpuasa wishal ini. Sesungguhnya saya juga diberi makan da n 
diberi minum." Maksudnya Allah Ta'ala memberi kekuatan kepada beliau 
s.a.w. itu seperti orang yang sudah makan dan minum. ( Muttaf aq 'alaih)  I ni 
adalah lafaznya Imam Bukhari 
 
 

Bab 347 
 
Haramnya Duduk Di Atas Kubur 

 

1763. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Niscayalah kalau seseorang di antara engkau semua itu duduk 
di atas bara api, lalu terbakar pakaiannya, kemudian menembus 
sampai ke kulitnya, maka hal itu adalah lebih baik baginya daripada 
kalau ia duduk di atas kubur." (Riwayat Muslim) 
 

Bab 348 
 
Larangan Memelur Kubur Dan Membuat Bangunan Di 
Atasnya 
 
1764. Dari Jabir r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. melarang kalau 
kubur itu dipelur - ditegel atau disemen dan sebagainya, juga 
melarang kalau diduduki di atasnya dan kalau didirikan bangunan di 
atasnya."(Riwayat Mu slim) 
 

Bab 349 
 
 Memperkeras Keharaman Melarikan 
Diri Bagi Seseorang Hamba 
Sahaya Dari Tuan Pemiliknya 

 

 1765. Dari Jabir r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. bersabda: "Mana saja 
hambasahaya yang melarikan diri maka terlepaslah tanggungan - Allah dan 
RasulNya - dari hambasahaya itu," yakni ia tidak akan memperoleh 
kerahmatan Allah Ta'ala. (Riwayat Muslim) 
 


 1766. Dari Jabir r.a. pula dari Nabi s.a.w., sabdanya: 
"Apabila seseorang hambasahaya itu melarikan diri, maka tidak dit erimalah 
shalatnya." (Riwayat Muslim) Dalam riwayat lain disebutkan: "Maka ia 
telah menjadi kafir." Maksudnya: Dapat menjadi kafir kalau 
meyakinkan bahwa per- buatannya itu halal menurut agama dan kafir 
di sini dapat juga diartikan menutupi kenikmatan tuannya. 
 

Bab 350 
 
 Haramnya Memberi Syafa'at — Yakni 
Pertolongan — Dalam Hal Melaksanakan 
Had-had Atau Hukuman ~ Sehingga Diurungkan 
Terlaksananya Hukuman Itu — 

 
Allah Ta'ala berfirman: 
 
"Orang yang berzina, perempuan dan lelaki, maka jaladlah - yakni deralah - keduanya 
itu, masing-masing seratus kali dera. Janganlah engkau semua dipengaruhi oleh rasa 
belas kasihan kepada keduanya itu dalam melaksanakan agama yakni hukum 
Allah, jikalau engkau semua benar-benar beriman kepada Allah dan h ari akh ir. "(An-
nur:2) 
 
 1767. Dari Aisyah radhiallahu 'anha bahwasanya orang-orang 
Quraisy disedihkan oleh peristiwa seorang wanita dari golongan 
Makhzum yang mencuri - dan wajib dipotong tangannya. Mereka 
berkata: "Siapakah yang berani memperbincangkan soal wanita ini 
dengan Rasulullah s.a.w.?" Kemudian mereka berkata: "Tidak ada 
rasanya seseorangpun yang berani mengajukan perkara ini - 
maksudnya untuk meminta supaya dimaafkan dan hukuman potong 
tangan diurungkan - melainkan Usamah bin Zaid, yaitu kecintaan 
Rasulullah s.a.w. Usamah lalu membicarakan hal tersebut pada 
beliau s.a.w., kemudian Rasulullah s.a.w. bersabda: "Adakah engkau 
hendak meminta tolong dihapuskannya sesuatu had - hukuman - 
dari had-had yang ditentukan oleh Allah Ta'ala?" Seterusnya beliau 

berdiri dan berkhutbah: "Hanyasanya yang menyebabkan rusak 
akhlaknya orang-orang yang sebelumnya semua itu ialah karena 
mereka itu apabila yang mencuri termasuk golongan orang mulia di 
kalangan mereka, orang tersebut mereka biarkan saja - yakni tidak 
diterapi hukuman apa-apa, sedang apabila yang mencuri itu orang 
yang lemah - miskin dan tidak berkuasa, maka mereka laksanakanlah 
hadnya. Demi Allah yang mengaruniakan keberkahan, andaikata 
Fathimah puteri Muhammad itu mencuri, niscayalah saya potong 
pula tangannya," yakni sekalipun anak sendiri juga harus diterapi 
hukuman sebagaimana orang lain.  (Muttafaq 'alaih) 
Dalam riwayat lain disebutkan: Lalu berubahlah warna wajah Rasulullah 
s.a.w., kemudian bersabda: "Adakah engkau hendak meminta tolong 
dihapuskannya sesuatu had - hukuman - dari had- had yang ditentukan oleh 
Allah Ta'ala?" 
Usamah lalu berkata: "Mohonkanlah pengampunan untuk saya, ya 
Rasulullah." Yang meriwayatkan Hadis ini berkata: "Kemudian Nabi s.a.w. 
menyuruh didatangkannya wanita itu lalu dipotonglah tangannya." 
 

Bab 351 




Larangan Berberak Di Jalanan Orang-orang — Yakni 
Tempat Mereka Berlalu Lintas —, juga Di Tempat Mereka 
Berteduh Dan Di Tempat Mendatangi Air — Sumber-
sumber Air — Dan Yang Seumpamanya 

 

 Allah Ta'ala berfirman: "Dan orang-orang yang menyakiti - yakni mengganggu - 
orang- orang mu'min, baik lelaki atau perempuan, tanpa adanya sesuatu 
kesalahan yang mereka perbuat, maka orang-orang yang menyakiti 
itu sungguh -sungguh telah menanggung kedustaan dan dosa yang 
nyata." (al-Ahzab: 58) 

1768. Dari  Abu   Hurairah  r.a.  bahwasanya  Rasulullah  s.a.w. bersabda: 

"Takutlah engkau semua pada dua perkara yang melaknat,"yakni 
menyebabkan orang yang melakukannya itu dilaknat oleh orang banyak. 
Para sahabat berkata: "Apakah dua perkara yang melaknat itu?" Beliau s.a.w. 
menjawab: "Yaitu yang menyendiri - maksudnya buang air besar atau kecil - 
di jalan orang-orang atau di 
tempat mereka berteduh." (Riwayat Muslim) 
 

Bab 352 
Larangan Kencing Dan Sebagainya Di Air Yang Berhenti — 

Yakni Tidak Mengalir — 
 
 1769. Dari Jabir r.a.  bahwasanya  Rasulullah s.a.w.  melarang kalau air yang 
berhenti - yakni yang tidak mengalir - itu dikencingi. 
(Riwayat Muslim) 
 

Bab 353 
 

 Makruhnya Mengutamakan Seseorang Anak 
Melebihi Anak-anak Yang Lainnya Dalam Hal 
Menghibahkan — Yakni Memberikan Sesuatu 

 
1770.   Dari an-Nu'man bin Basyir radhiallahu 'anhuma bahwasanya ayahnya 
datang kepada Rasulullah s.a.w. dengan membawa- nya juga - yakni  
membawa an-Nu'man, lalu ayahnya itu berkata: 'Sesungguhnya saya 
memberikan seseorang bujang - hambasahaya -kepada anakku ini. 
Hambasahaya itu adalah milik saya." Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: 
"Adakah semua anakmu itu juga engkau beri semacam yang engkau 
berikan pada anak ini?" Ayah menjawab: 'Tidak." Kemudian Rasulullah 
s.a.w. bersabda lagi: "Kalau begitu tariklah kembali." 
Dalam riwayat lain disebutkan: 
Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: "Adakah engkau berbuat se-demikian 
ini dengan semua anakmu?" Ayah menjawab: "Tidak." Kemudian beliau 
s.a.w. bersabda: "Bertaqwalah kepada Allah dan bersikap adillah dalam 
urusan anak-anakmu!" Ayah saya kembali lalu menarik lagi sedekah itu. 
Dalam riwayat lain lagi disebutkan: 
Rasulullah s.a.w. lalu bersabda: "Adakah semua anakmu itu engkau 
beri hibah seperti anak ini?" Ayah berkata: "Tidak." Kemudian beliau 
s.a.w. bersabda: "Kalau begitu, janganlah engkau mempersaksikan 
kepada saya - yakni jangan menggunakan saya sebagai saksi, sebab 
sesungguhnya saya tidak akan suka menyaksi-kan atas dasar kecurangan." 
Dalam riwayat lain pula disebutkan: Nabi s.a.w. bersabda: "Janganlah 
engkau menggunakan saya sebagai saksi atas sesuatu kecurangan."  Dalam 

riwayat lain lagi disebutkan: Nabi s.a.w. bersabda: 
"Persaksikan sajalah kepada orang selain saya," kemudian beliau 
s.a.w. bersabda pula: "Adakah engkau merasa senang jikalau 
kebaktian anak-anakmu kepadamu itu sama keadaannya?" Ayah 
menjawab: "Ya." Beliau s.a.w. lalu bersabda lagi: "Kalau begitu, 
jangan diteruskan-yakni memberi seseorang anak tanpa anak-anak 
yang lain."  (Muttafaq 'alaih) 
 
 

Bab 354 
 
 Haramnya Berkabung — Meninggalkan Berhias 
— Bagi Seseorang Wanita Atas Meninggalnya 
Mayit Lebih Dari Tiga Hari, Kecuali Kalau 
Yang Meninggal Itu Suaminya, Maka Berkabungnya 
Selama Empat Bulan Sepuluh Hari 

 
 
1771. Dari Zainab binti Abu Salamah radhiallahu 'anha, katanya: "Saya masuk 
ke tempatnya Ummu Habibah, yaitu isterinya Nabi s.a.w. ketika ayahnya yaitu 
Abu Sufyan bin Harb meninggal dunia. Ummu Habibah meminta harum-
haruman - seperti minyak wangi dan sebagainya -yang berwarna kuning karena 
keaslian kejadiannya atau kuning karena lainnya - dengan dicampuri bahan 
penguning dalam membuatnya. la meminyaki seseorang jariyah - gadis - lalu 
mengenakannya pada pipinya sendiri, kemudian ia berkata: "Demi Allah, saya 
sebenarnya tidak memerlukan pada harum-haruman ini, hanya saja saya pernah 
mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda di atas mimbar: "Tidak h alallah ba gi 
seseorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu kalau ia 
berkabung -  dengan  meninggalkan berhias dan sebagainya - karena meninggal 
seorang mayit lebih dari tiga hari, kecuali kalau yang meninggal dunia itu 
ialah suaminya, maka berkabungnya itu adalah selama empat bulan sepuluh  
hari." 

Zainab - yang meriwayatkan Hadis ini - berkata lagi: "Selanjut-nya saya 
pernah masuk ke tempat Zainab binti Jahsy radhiallahu 'anha ketika 
saudaranya yang lelaki meninggal dunia. la meminta harum-haruman lalu 
mengenakan sekedarnya dari harum-haruman itu, kemudia n ia berka ta: 
"Sebenarnya, demi Allah saya tidak memerlukan menggunakan harum-
haruman ini, hanya saja saya pernah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda di 
atas mimbar: "Tidak halallah bagi seseorang wanita yang beriman kepada Allah 
dan hari akhir, kalau ia berkabung - dengan meninggalkan berhias dan 
sebagainya - karena meninggalnya seseorang mayit, lebih dari tiga hari, kecuali 
kalau yang meninggal dunia itu adalah suaminya, maka berkabungnya itu 
adalah selama empat bulan sepuluh hari." (Muttafaq 'alaih) 
 

Bab 355 




Haramnya Menjualkannya Orang Kota Pada 
Miliknya Orang Desa Dan Menyongsong 
Penjual Di Atas Kendaraan, Juga Haramnya 
Menjual Atas Jualan Saudaranya — Sesama 
Muslim —, Jangan Pula Melamar Atas Lamaran 
Saudaranya, Kecuali Kalau la Mengizinkan 
Atau la Ditolak Lamarannya 
 






1772. Dari Anas r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. melarang kalau 
seseorang kota itu menjualkan untuk seseorang desa, sekalipun ia 
adalah saudaranya seayah dan seibu."  (Muttafaq 'ala ih) 

Keterangan: 
Orang kota menjual untuk orang desa itu maksudnya ialah umpama saja 
orang desa itu datang pada orang kota dengan membawa barang-barang yang 
diperlukan oleh umum. la meminta kepada orang kota supaya barang-
barangnya itu dijualkan olehnya dengan harga menurut pasaran pada hari itu. 
Kemudian orang kota itu berkata padanya: "Biarkan di tempat saya sini saja 

untuk saya jualnya dengan perlahan-lahan." Cara inilah yang diharamkan 
sebab merugikan orang desa tersebut. Tetapi kalau orang desa itu datang 
dengan membawa barang-barang yang kurang diperlukan oleh umum  atau 
sekalipun banyak diperlukan umum, teta pi memang kemauan orang desa itu 
sendiri meminta supaya dijualkan dengan perlahan-lahan, kemudian orang kota 
berkata: "Saya akan mengurus penj ualan itu untukmu," atau ia berkata: 
"Serahkan sajalah penjualannya itu dengan mengikuti harga pada saat terjual-
nya," maka yang sedemikian ini tidak haram samasekali. 




1773. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma, katanya: 'Rasulullah s.a.w. 
bersabda: 
"Janganlah engkau semua menyongsong kedatangan barang-barang 
dagangan sehingga ia diturunkan di pasar-pasar." (Muttafaq 'alaih) 

Keterangan: 

Menyongsong barang dagangan, maksudnya ialah sebelum orang yang 
memilikinya itu mengetahui harga pasaran, lalu ia membeli barang-
barangnya tadi tanpa adanya permintaan dari-padanya. Hal ini sama 
haramnya, apakah maksud pembeli itu dengan niat menyongsong atau tidak, 
seperti seseorang yang sedang berburu la lu melihat orang yang da tang dari 
pedalaman dengan membawa dagangan, kemudian membelinya dengan harga 
yang lebih rendah dari pasaran, padahal pembeli itu mengetahui dan penjual 
tidak mengetahui akan harga pasaran itu. 

 

1774.  Dari     Ibnu     Abbas    radhiallahu    'anhuma,    katanya: 'Rasulullah 
s.a.w. bersabda: 
"Janga nlah engkau semua men yongson g di atas kendaraan -yakni sebelum 
pemiliknya mengetahui harga pasar, lihat keterangan Hadis 1773 - dan jangan 
pula seseorang kota menjualkan untuk orang desa - lihat keterangan Hadis 
1772." 
Thawus lalu berkata: "Apakah maknanya jangan seseorang kota menjualkan 
untuk orang desa itu?" Ibnu Abbas menjawab: "Yaitu janganlah orang kota 
menjadi makelar menjualkannya - yakni menjualnya perlahan-lahan dan 
harganya menurut harga hari itu." (Muttafaq 'alaih) 
 
 

1775. Dari Abu Hurairah r.a., katanya: "Rasulullah s.a.w. me-larang kalau 
orang kota menjualkan unt uk orang desa - lihat keterangan Hadis 1772. 
Janganlah pula engkau sekalian icuh-mengicuh - lihat keterangan Hadis 1567, 
juga janganlah seseorang itu menjual atas jualan saudaranya - sesama Muslim - 
dan jangan pula ia melamar pada wanita yang dilamar oleh saudaranya-sesama 
Muslim. Jangan pula seseorang wanita minta diceraikannya saudari-nya - yakni 
sesama wanita, dengan maksud ia akan suka menjadi pencukup apa yang 
diwadahnya - yakni menjadi ganti dari isteri yang diceraikan tadi. 
Dalam riwayat lain disebutkan: Rasulullah s.a.w. melarang menyongsong 
dagangan di jalan, juga kalau seseorang muhajir - yakni orang kota- 
menjualkan untuk orang A'rab - yakni orang desa - dan kalau seseorang 
wanita meminta syarat untuk diceraikannya saudarin ya - misalnya sewaktu 
ia akan dikawin, lalu suka menerimanya dengan syarat bahwa nanti 
madunya itu akan diceraikan oleh suaminya, juga melarang kalau 
seseorang itu me lebihkan harga dari harga saudaranya – sesame Muslim. 
Demikian pula beliau s.a.w. melarang pengicuhan dan tashriah - yaitu 

membiarkan binatang perahan tidak diperah dulu 
supaya banyak air susunya, sehingga menimbulkan kesukaan bagi 
orang yang menginginkan membelinya.  (Muttafaq 'alaih) 
 
1776. Dari Ibnu Umar radhiallahu 'anhuma bahwasanya Rasulullah s.a.w. 
bersabda: 
"Janganlah sebagian dari engkau semua itu menjual atas pen- 
jualan sebagian yang lainnya, jangan pula melamar atas lamaran 
saudaranya - sesama Muslim - kecuali kalau orang ini mengizinkan 
padanya." (Muttafaq 'alaih) 
Ini adalah lafaznya Imam Muslim. 
 
1777. Dari Uqbah bin 'Amir r.a. bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda: 
"Orang mu'min itu adalah saudaranya orang mu'min, maka 
tidak halallah kalau ia menjual atas jualan saudaranya itu dan jangan 
pula melamar atas lamaran saudaranya, sehingga saudaranya ini 
meninggalkan lamarannya - misalnya mengurungkan atau memberi- 
nya izin." (Riwayat  Muslim) 
 

